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   Rewal, 2011-04-05 
 

Znak sprawy: ID.271.05.02.2011 
 
 
 

WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieŜki 

rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal” 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne 
oraz dokonuje zmiany treści TABELI CENOWEJ ELEMENTÓW ROBÓT, którą zamieszcza 
się w wersji edytowalnej na stronie internetowej: 
 
1. Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie 1 Wykonawcy, wg pisma Zamawiającego znak  
ID.271.05.012011 z dnia 29.03.2011 r.  

Pytanie nr 1 
Konstrukcja nawierzchni wg opisu technicznego oraz przekrojów konstrukcyjnych 
zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 i 5 cm, natomiast SST 
01.04.02 określa wykonanie warstwy ścieralnej jako cienkiej warstwy bitumicznej. 
Zwracamy się z prośbą o podanie z czego ma być wykonana warstwa ścieralna, prosimy 
o podanie uziarnienia oraz koloru mieszanki. 

Odpowiedź  

Warstwę ścieralną naleŜy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu #0/8,0 mm. Grubości 
warstw 3,0 cm i 5,0 cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi zamieszczonymi w projekcie.  
W celu uzyskania kolorowej nawierzchni asfaltowej ścieŜki rowerowej naleŜy zastosować 
beton asfaltowy #0/8 mm z wykorzystaniem tradycyjnego czarnego asfaltu i dodatku 
czerwonego pigmentu. Zamawiający oczekuje uzyskanie koloru maksymalnie zbliŜonego do 
koloru czerwonego lub bordowego. 
Ilość pigmentu i jego rodzaj zaleŜy od przyjętej przez wykonawcę technologii. 
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2. zmiany treści TABELI CENOWEJ ELEMENTÓW ROBÓT 

TABELA CENOWA ELEMENTÓW ROBÓT 

wykonania projektu pn. : „Budowa ścieŜki rowerowej Niechorze – Pogorzelica  
w Gminie Rewal” 

Lp.  

Element robót  
Ilość, jedn. 
[szt., mb, 
m2 itp..] 

Wartość 
netto  

[zł PLN]  

Wartość 
podatku 
VAT (...) 

%) 

Cena brutto 
[zł PLN] 

1 2 3 4 5 6 
 ETAP I  OGÓŁEM  

(POZ. OD 1 – 4) 
    

1. ŚcieŜka rowerowa 
Niechorze – Pogorzelica 
„Szlak Liwia Łu Ŝa” (Cz. A  
- odcinek Niechorze – 
Kanał Liwka), w tym: 

    

 a)  roboty rozbiórkowe     
 b) wycinka drzew     
 c) roboty ziemne     
 d) roboty drogowe     
 e) organizacja ruchu     
 f) mała architektura     
  g) zieleń      
2. Wiata rekreacyjna duŜa o 

powierzchni zabudowy 52 
m2 i kubaturze 208 m3 z 
wyposaŜeniem ,  instalacją 
elektryczną i oświetleniem  

    

3. Wiata z toaletą o  
powierzchni zabudowy 27 
m2 i kubaturze 108 m3 z 
wyposaŜeniem  ,  instalacją 
elektryczną i oświetleniem, 
w tym : 

    

 - kabiny TOY TOY   2 szt.     
4. Oświetlenie terenu cz. A     
 ETAP II  OGÓŁEM  

(POZ. OD 1 – 3) 
    

1. ŚcieŜka rowerowa 
Niechorze – Pogorzelica 
„Szlak Liwia Łu Ŝa” (Cz. B  
- odcinek  Kanał Liwka 
Pogorzelica, w tym: 

    

 a) wycinka drzew     
 b) roboty ziemne     
 c) roboty drogowe     
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 d) organizacja ruchu     
 e) mała architektura     
2.  Wiata rekreacyjna mała  o 

powierzchni zabudowy 19 
m2 i kubaturze 76 m3 z 
wyposaŜeniem ,  instalacją 
elektryczną i oświetleniem  

    

3. Oświetlenie terenu cz. B     
III. ETAP III 

Przyłącze energetyczne dla 
oświetlenia ścieŜki 
rowerowej 

    

 OGÓŁEM  CZ. I +II+III X    
  
UWAGA:  
1. W cenie elementów robót naleŜy uwzględnić koszty pozostałych usług i robót, opisane w 

rozdz. XII SIWZ oraz w artykule 3 i 4 umowy, załączniku nr 6 do SIWZ  oraz STW i 
ORB.  

2. NaleŜy dokonać podsumowania poszczególnych części i elementów, zarówno poziomo, 
jak i pionowo.  

3. NaleŜy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku 
elementów ujętych w innych pozycjach wpisać „0”, z zaznaczeniem ujęto w poz. …. 

4. Podana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia wynikający z przekazanej 
dokumentacji projektowej, STW i ORB oraz SIWZ, przy czym przedmiary robót naleŜy 
traktować jako materiał pomocniczy.  

 

                                                                      

...........................................................................   ………………………………..        

pieczęć firmowa                                                                   ( data, podpisy i pieczęcie osób                                     
                                                                                              uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy w                                           
obrocie  prawnym)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Zmawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
Tomasz Bartkowski 
 


